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3 SOLIDAIRE SPELERS OM DE 
ONUITDENKBARE VERPLAATSINGEN 
PER WAGEN TE GARANDEREN 
 

 
 
 
Het distributie 
netwerk van auto 
onderdelen API, de 
onafhankelijke multi 
merken garages  
1,2,3 AutoService en 
Requal spannen zich 
in om hoofd te bieden 
aan de crisis. 
 
 
 
 

 
Deze drie auto reparatie spelers organiseerden vanaf het begin van de crisis nauwgezette 
monitoring van de essentiële maatregelen die de autoriteiten hebben genomen om de 
verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Voor de API-, 1,2,3 AutoService- en Requal-
netwerken is naast de verantwoordelijkheid om de gezondheid van hun klanten en hun 
medewerkers te beschermen, ook de verantwoordelijkheid een minimale en essentiële 
service aan burgers te garanderen. 
 
“Omgaan met COVID-19 gaat ook over omgaan met de economische en maatschappelijke 
crisis”, zegt David Colantonio, directeur van Doyen Auto Belux. "Wij zijn van mening dat het 
onze verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat voertuigen mensen toelaten om zich te 
bevoorraden, te werken, voor zichzelf te zorgen, aan chauffeurs om te leveren, aan 
wetshandhavers om hun missies uit te voeren en aan degenen die verantwoordelijk zijn voor 
zorg aanwezig te zijn daar waar nodig. Het is onze plicht ervoor te zorgen dat deze 
voertuigen operationeel zijn. " 
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Opvallend feit en het bewijs van solidariteit, het op vrijwillige basis organiseren van 
technische permanenties van de drie netwerken die de noodzakelijke mobiliteit en de 
dringende reparaties die daaruit voortvloeien garanderen. 
 
 
 
Pers contact 
 
David Colantonio, Directeur Doyen Auto Belux : +32 492 725 708  
david.colantonio@doyen-auto.com 
 
 
 

De groep Doyen in het kort 
 
De groep Doyen Auto, gesticht in 1922, is een grote Europese speler in de automobiel aftermarket. 
Aanwezig in Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland, stelt de groep Doyen 370 medewerkers te 
werk en realiseert daarbij een omzet van meer dan 200 miljoen euro. Beschikkend over 2 miljoen 
onderdelen, verdeeld over 89.000 referenties en 150 merken, gestockeerd tussen de grootste 
toeleveranciers ter wereld, omvat de groep 6 platformen voor een totale opslag oppervlakte van 
meer dan 56 000 m2.  
 
De groep beschikt over een distributeursnetwerk, API, bestaande uit 168 distributeurs in Frankrijk, 
België, Nederland en Luxemburg. Last but not least staat de groep ook aan de leiding van 2 eigen 
garage concept merken, zijnde ; 1,2,3 AutoService (340 garages) in Frankrijk, België en Luxemburg, 
evenals Requal (467 garages) aanwezig in Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland. 
 

mailto:david.colantonio@doyen-auto.com

